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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, απόφοιτο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου 
Διοίκησης, με εξειδίκευση στη Λογιστική, η οποία να αποδεικνύεται είτε με την κατοχή σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών είτε με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ. Το έργο αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων που υλοποιούνται από την Εταιρεία. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Πρoγράμματα κλασικής ομοιοπαθητικής 
2. Πρόγραμμα αξιοποίησης Ερευνητικών Προϊόντων (e- comode) 
3. Προγράμματα Ευρυζωνικότητας  

 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με γνωστικό 
αντικείμενο ( κατά προτίμηση) Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών. Ζητείται, επίσης, άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, ενώ η γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
γνώσεις υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικών γραφείου (Windows 2000– XP – 2003, MS Office, Λογιστικό 
Πακέτο Singular, e-mail, Internet). Τέλος,  απαραίτητη είναι η εμπειρία των υποψηφίων σε συναφές αντικείμενο, όπως η 
οργάνωση και η υποστήριξη προγραμμάτων. 

 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει  κατόπιν συνέντευξης από Επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του ΔΣ 
της Εταιρείας. Η μη εμφάνιση του υποψηφίου στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό του από τη διαδικασία επιλογής. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Χίο, 
Μιχαήλ Λιβανού 5, 82 100. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους είναι: αίτηση 
με πλήρη στοιχεία, βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, συστατικές 
επιστολές και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την 
εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων. Τα παραπάνω στοιχεία θα 
πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2006 από το Γραφείο της Εταιρείας Αξιοποίησης 
και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. στη διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 5, 82 100, Χίος.  
 
Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 
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